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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

*

lglvendinant Klaipedos lopselio-darzelio ,,Kregzdute" (toliau fstaiga) 2019-2021 metq
strategini ir 2019 metq veiklos plan4, buvo siekiama ugdymo kokybes, skleidZiant pozityvi4 darbo
patirti. Prioritetai orientuoti i mokymosi pagalbos teikim4 ivairiq poreikiq ugdy.tiniams, vertinant
kiekvieno paLang4; bendruomends lyderystes gebejimq didinimas, gerinant {staigos veiklos kokybg:
saugios, modemios, kDrybiSkos ugdymosi aplinkos klrim4. Buvo numatyli ir iglvendinti
3 uZdaviniai: siekti kokybi3ko ugdymosi, atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko individualum4 ir
pasiekimus; pedagogines patirties sklaida, stiprinant fstaigos nariq bendruomeniikum4;
modemizuoti ir turtinti Istaigos materialinE bazg.
2019 m. ugdymo procesas uztikrintas 109 vaikams. Sufbrmuotos 5 ikimokyklinio: is iq 2
ankstyvojo amZiaus, 1 prieSmokyklinio ugdymo grupes. Dirbo 30 darbuotojq, patvirlinta 19
pareigybiq, 31,13 etato: iSjq pedagoginiq darbuotojq - 14 (14,1 etato), nepedagoginiq 16 (17,03
etato). Darbuotojai pasitikring sveikat4, iSklausg pirmosios pagalbos bei higienos igldZiq programas.
Visi pedagogai su aukituoju issilavinimu. Atestacijos duomenys: 3 mokytojai, 1 vyr. mokytojas, 8
metodininkai.
{glwendintos ikimokyklinio (89 vaikq, 10 ikimokyklinio ugdymo mokytojq) ir priesmokyklinio
ugdymo (20 vaikq,2 priesmokyklinio ugdymo mokl.tojai) programos, 1 neformaliojo vaikq svietimo
programa, kurioje dalyvavo 59 darZelinio ir 20 priesmokyklinio amZiaus vaikq, 1 mokytojas (0,5
etato). Dalyvauta tarptautineje programoje ,.Zipio draugai" (20 ugdytiniq, 1 mokyojas).
Istaigoje vykdyti 6 ilgalaikiai projektai, 7 tarptautiniai konkursai, akcijos. organizuoti 35
tradiciniai ir netradiciniai renginiai, sventes, pramogos, akcijos, dalyvauta l9 Klaipedos mieste
organizuotq renginiq, parodq, akcijq, 18 respublikiniq konkursq bei parodq. Ugdytine tapo Lietuvos

vaikq

ir

moksleiviq

-

lietuviq liaudies klrybos atlikejq konkurso ,.Tramtatulis"

laureate,

Organizuotos 55 paZintines, edukacines veiklos kitose visuomenin6se erdvese. Visose veiklose,
parodose, akcijose dalyvavo visa bendruomene (vaikai, tevai, darbuotojai). Tevai ir vaikai dall.vavo
grupese organizuojamose tevq valandelese (,.Senoviniai eglutes Zaisliukai irjq gamyba", ..Gaminiai
i3 vilnos", Zibintq gamyba .,Nu5vieskime keli4 Zibintais", ,,Mano mama gamina geriau'.,
,,Marginimas su va5ku", ,.Advento sodelis").
Vykdant metodinE veikl4 {staigoje, 2 pedagogai parenge vaizdines-metodines priemones,
3 pedagogai informacinius lankstinukus bei stending medZiag4. Skleista patirtis uZ |staigos ribq:
3 pedagogai pristate projektus nacionalineje Svietimo lstaigq projektq parodoje ..projektq muge
2019", organinotas seminaras gerosios patirties sklaida ,,Ilgalaikiq projektq ig1,-r'endinimo
patirtis", kurioje 5 Istaigos mok)lojai pristate miesto pedagogams ilgalaikius projektus. Du
Klaipedos valstybines kolegijos studentai 2019 metais atliko praktik4, j iems buvo teikiama metodine
pagalba.

ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupiq veiklos.
2019 m. organizuotas personalo profesinis tobulejimas. Kvalifikacija tobulinta tikslingai,
atsiZvelgiant i uZduotis ir prioritetus. Pedagogai kele kvalifikacij4 74 dienas, vidutini5kai po 5-6
dienas, vadovai -21 dienq, kiti darbuotojai - 4 dienas. Darbuotojq teorinis pasirengimas sekmingai
taikytas praktikoje. 2019 m. atestuotas 1 pedagogas, kuriam suteikta ikimokyklinio ugdymo
mokltojo metodininko kvalifikacine kategorija.
Sistemingai vykdltas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, pasira5l.ta 10 bendradarbiavimo
Stebetos 9

sutardiq su Salies, miesto partneriais, organizuotos bendros veiklos, keistasi

a

Vykdytas {staigos veikl4 reglamentuo jandl-1 dokumentq rengimas, verlinimas,
atnaujinimas.
Atnaujintos 5 {staigos veikl4 reglamentuojandios tvarkos. Tikslingai vykdyta klrybiniq
ir darbo
grupiq, komisijq, tarybq veikla.
Atliktas Jstaigos isivertinimas. Geriausiai r.ertinami veiklos rodikliai: tradicrjos; vaikq teisir+
garantavimas mokykloje; galimybiq tobuleti sudarymas; santykiai su personalu,
komandq telkimas.
2019 metais istaigos giluminiam auditui pasirinktas rodiklis - 1.2.3.
[vaizdLio klrimo kultura.
Atliktas tyrimas ,,lkimokyklinio ugdymo istaigos
ivaizdis", kuriuo siekiama iSsiaiSkinti pedagogq,
tevq poZilrl i {staigos ivaizdl Siandienineje visuomeneje. Remiantis gautais duomenimisapie
darZelio ivaizdi, didZioji dalis_ respondentq vertina teigiamai. ISvados rodi,
kacl Jstaigos tergramam
wyi1liiui lemia: paslaugq kokybe; ugdymo programos: atsizvelgiant i vaikq "poreikius bei
individuliais galimybes: vaikq saugumo uztikrinimas; nepriekaistiriga Svata;
lstaigoje dirbantys
jq

Zmones ir

sugebejimas reprezentuoti istaig4 visuomenei.
Puoselejant sveikos gJwensenos nuostatas
igDdzius, fstaiga dall.wavo tarptautiniuose
projektuose: ,.Sveikatiada", ,.Vaiko kelias g-razi4 kalb4", veiksmo savaite
i
,,Be patydiq'., tgsiami
projektai ,,Noriu augti sveikas ir saugus", ,,svariq rankq takas",
irengtas sveikatingumo lakelis
(Sebastiano Kreippo takelis).
Teikiama maitinimo paslauga. Visi ugdytiniai tris karrus per dien4 (2 virej q etatai) maitinti

ir

kokybiSku maistu, pagal visuomenes sveikatos biuro specialistq parengtus perspektyvinius
valgiarasdius, kuriuose dominuoja sveikata tausojantys patiekalai.
{staiga dalyvauja is prug.u-or",
,,Pienas vaikams", .,Vaisiq vartoj imo skatinimo vaikq ugdymo istaigoje.,. 1g vaikq seimoms taikyta
50% atlyginimo uZ maitinimo paslaug4 lengvata.
Teikiama logopedo ( I etatas) pagalba 3 0 ugdytiniq. 1 3 vaikq (43 %) kalbos sutrikimas paSalintas,
17 - sutrikimas pa5alintas i5 dalies. 1 vaikui rekomenduota specialiuosius poreikius
lr.crtinti
Klaipedos pedagogineje psichologineje tarnyboje, nustatlti dideli specialieji ugdymosi poreikiai,
nuo 2019-09-01 skirta 0,5 etato mokytojo padejejo. Ugdltiniui sudaryta ii prltaikyta individuali
programa. Bendradarbiaujant logopedui ir mokytojams vaikq kalbos koiekcijos klausimais,
parengto rekomendacijos del veiklos tgstinumo grupese. Veike Vaiko geroves komisija. kuri padejo
tobulinti pecialiqiq ugdymosi poreikiq turindiq vaikq ugdymE, svietimo pagalbos teikim4.
Operatl'viai informacija pateikiama internelo puslapyje wrrrw.kregzduield.lt, informaciniuose
stenduose, individualiq konsultacijq metu.
fstaigos i5laikymui skirtos l€Sos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai dennami su
fstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 2019 metus pakeistos vidaus durys uZ 1394 Eur,
isigyta vaiki5kq ir kitq baldq uZ 1338 Eur, alnaujinta patalyne uL 2602 Eur, nupirkti marSkineliai,
skareles vaikams uL 117 Eur, nupirkta Zaislq uz 997 Eur, kanceliariniq prekiq u2 93g Eur,
kompiuteriai uz 1990 Eur, Svaros ir higienos reikmenq uZ l 161 Eur, fkines prekes uz 1379 Eur.
atnaujinti indai ir kiti vitluves reikmenys, buitiniai prietaisai uZ 565 Eur. per 2019 m. atlikta
svarstykliq, gesintuvr.I. elektros varZq. lauko jrengimq patikros. kasmetine pastato apLi|1ra. per 2019
m. fstaigos darbuotojams iSmoketos priemokos uZ papildomai atliktus darbus.
{staiga melus uZbaige
be kreditorinio isiskolinimo.
Planuodama kitq metq veikl4, lstaigos bendruomene susitare del prioritetq: mokymosi pagalbos
teikimas ivairiq poreikiq ugdytiniams, vefiinant kiekvieno paLangE; bendruomends lyderystes
gebejimq didinimas, gerinant istaigos veiklos kokybg; pozityvios emocines aplinkos, lemiandios
visos bendruomenes nariq savijaut4, kurimas

II

SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

diniai
Metq
uZduotys
1.1. ldiegti

elektronini
dienyn4

usti metu vel iklos rezultatai

Siektini rezultatai
Naudojant
elektronini
dienyn4,
vertinami vaikq
pasiekimai,
planuojama
ugdomoji veikla,
palengves
dokumentq
valdymas,
sudarymas

Rezultatq vertinimo

rodikliai
1. Susitarta su {staigos

bendruomene

del
dienyno
diegimo ir naudojimo.
2. Atlikti parengiamieji
darbai: sustiprintas
intemetinis
rySys,
nupirkti 2 kompiuteriai,
suorganizuoti
pedagoginiq darbuotojq
mokymai, parengti
elektroninio dienyno
tvarkymo nuostatai.
3. Paskirti atsakingi
asmenys uZ elektroninio
dienyno
administravim4.
4. Visose grupdse
idiegtas elektroninis
dienynas ir vykdomas
ugdomosios veiklos
planavimas. vaikq
paZangos ir pasiekimq
vertinimas, lankomumo
Zymejimas,
formuoj amos ataskaitos

elektroninio

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai
I . Susitarta del

elektroninio dienyno

diegimo ir naudojimo fstaigos
taryboje (2019-06-06 protokolo
Nr. V-1-3), Mokytojq taryboje
(2019-01-08 protokolo Nr. V-2-1),
Metodineje taryboje (2019-06-03
protokolo Nr. V-5-3).

2. Atlikti

parengiamieji darbai:

intemetinis bevielis
(1797
rySys
Eur);
2.2. nupirkti 3 kompiuteriai (1497
Eur); 2019-05-11 organizuoti
pedagoginiq darbuotojq mokymai
,,IS ,,M[sq darZelis" mokymai";
2.3. parengti elektroninio dienyno
2.1 . sustiprintas

tvarkymo nuostatai, patt,irtinti
direktoriaus 2019-09-02 isakymu
Nr. V-30, pritarta Mok)'lojr-l tarybos
posedyje (20 1 9-08-30 protokolo Nr.
v-2-2).
2.4. pasiraSlta paslaugq teikimo
sutartis 2019-09-02 su UAB
.,Kompiuterizuoti sprendimai" del
..M[sq darTelis" s is lemos veikimo.
3. Paskirri atsakingi asmenrs uZ
elektroninio dienl no prie2iur4 ir
administravim4
(direktoriaus
2019-09-02lsakymo Nr. V-30 2p.).

4. Visose 6

grupese idiegtas
elektroninis dienynas, vykdomas
ugdomosios veik los planar imas.
vaikq paZangos ir pasiekimq
1.2. Parengti

]staigos
darbo tvarkos
taisykles

Atnaujintas
{staigos veikl4

1. Sudaryta darbo grupe

fstaigos darbo tvarkos

reglamentuoj antis

taisykliq

dokumentas
atitjks nauj ai

parengti.
2. {staigos darbo tvarkos
taisykliq projektas

isigaliojusius

su

projektui

teises aktq

aptadas

reikalavimus,

hah,-l-,,^*.---

garantuos

iSanalizuoti pasiulymai,
suderinta su savivaldos
institucrlomis.

sklandZi4 lstaigos

veikl4

fstaigos

vertinimas, lankomumo Zymel rmas,
formuoj amos ataskaitos
1 . Direktoriaus isakymu 2019-03-26

Nr. V-11 sudarya darbo

grupe

fstaigos darbo tvarkos taisykliq
projektui parengti.
2. {staigos darbo tvarkos taisykliq
projektas aptafias su bendruomene
({staigos tarybos 2019-06-06
protokolas Nr. V- I -3). Patvirtintos
direktoriaus 2019-09-02 isakymu
Nr. V-31, suderinta su darbo taryba
(2019-08-30 protokolas Nr. P-6-1).

3. Su fstaigos darbo 3. Su
tvarkos taisyklemis

fstaigos darbo tvarkos

taisyklemis

pasirasytinai

supazindinti

visi

visi

darbuotoiai
supaZindinti pasiraiytinai

darbuotojai
1.3. Pagerinti

ugdom4jq ir
darbo aplink4

Pagerinta
ugdomoji ir darbo
aplinka atitiks
higienos normq
reikalavimus

. Suremontuotos
$upes miegamojo
1

1

patalpos.

l.

Suremontuotos,,Ziogeliq" grupes
miegamojo patalpos: pakeistos

durys

2 r'nt., i5da.itos srenos,

2. Perdaiytos koridoriq grupes tevq inicia[va imontuotos
sienos.

3. Suremonfuota
,,Nyk5tukq" grupes
virtuvele.
4. Atnaujinta ugdymo

aplinka:

inovatyviq

fsiglta

ugdymo
priemoniq, Zaislq

itempiamos lubos (400 Eur).
2. Pefiaiytos koridorir4 (galerijr4)
sienos, pakeistos iejimo grupes
Sviestuvai, radiatoriq
uidangos, jrengtos lavinamosios
sienelds (6 vnt.), veidrodZiai (3 .r'nt.)
3. Suremontuota ,,Nyk5tukq" grupes
virhrvele.
4. lsigyta:
4.1 . vaiki5kq mink5tq, lavinarnqlq
baldq, poilsio erdvei skirtq baldq
(sukami keslai, minkdtasuoliai (4
Vff.,I;
4.2. sporto priemoniq: plieniniai
futbolo vartai (360 Eur), palapines,

durys,

i

kamuoliai, kegliai, marikineliai,
stebuklingosios skareles ;
4.3. muzikos instrumentq: perkusijq
instrumentq rinkinys, varpeliq
medis, btrgneliai-Suliniai (8 vnt.);
4 .4
tyrinej imo veiklai skirtos
priemones: Sviesos stalo antstaliai,
sensorines kaladeles. kinetinis
smelis

.

2,ULdn

s, neFYKoyros

ar llTt{d'

i5 dalies d6l n

UZduotys

3. Uid

ar veildos, kurios nebuvo planuotos ir
UZduotys / veiklos
3.1. Parengta i 2019 m. gruodiio 20 d. pafuirtinta

direktoriaus isakymu

Nr. V-63 fstaigos darbo

apmokejimo sistema (nauja redakcija)

ir direktoriaus 2019-02-27 isakymu
patvirtintas Nu5alinimo nuo darbo del
neblaivumo ir apsvaigimo nuo psichik4 veikiandiq
3.2. Parengtas

Nr. V-7T

medZiagq tvarkos

buvo
PrieZastvs. rizikos

tos, bet iwkd
Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Sureguliuojami darbiniai santykiai,
atsiranda aiSkumas darbuotojams,
uZtikrina atitikti pasikeitusiems teises
aktams
Saugi darbo aplinka

apra^Sas

3.3. Parengtas ir direktoriaus 2019-12-13 isakymu Sureguliuota lankomumo apskaita,
Nr. V-60 paWirtintas {staigos ugdymo dienq dokumentas uZtikrinantis atitikti
lankomumo apskaitos tvarkos apraSas

3.4. Vadovauta dviejq studentq praktikai.

pasikeitusiems teises aktams
Vestas

praktikos instrukta:Zas, sudaxytos 2 studento praktinio
mokymo sutartys su Klaipedos valstybine kolegija

Galimybe pritraukti jaurus specialistus
dirbti {staigoje

3.5. Pasirengta

(programa, priemones)

3.6. Remejq paieika, siekiant turlinti

jstaigos

Siektini rezultatai

tevams

programoje. Programa s kirta emociniam
intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui
lavinti. Gereja ugdymo, bendravimo ir
bendradarbiavimo tarp pedagogq, vaikq
ir.jq tevq kokybe
Gauta parama 2019 m. 1542,9 Ew.
LeSos naudojamos gerinti ugdyno ir
darbo s4lygas (345 Eur panaudoti
elektroninio dienyno diegimui).

otos pra0jusiq metq veiklos uZduofys (iei tokiu buvo)

UZduotys

dallvauti

pedagogams, vaikams,

,,Kimoshis,,

materialing bazg

Pako

Sudarltos s4lygos

iglvendinti socialiniq-emociniq ig[dZiq

ikimokyklinio ugdymo program4

ir rezull

Rezultatq vertinimo rodikliai

^tai
Pasiekti

rezultatai ir

iu rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU
TOBULINIMAS
rezalta

P

kdant uiduotis isivertinimas
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
5.1. UZduotys

langelis
Labai gerai EI
Gerai !

i\ykdltos ir vir5ijo kai kuriuos sutaftus vertinimo rodiklius

5.2. UZduotys i5 esmes i'i,ykdltos pagal sutaltus vertinimo rodiklius

n
Nepatenkinamai n
Patenkinamai

5.4, UZduotys neirykdytos pagal sutartus verlinimo rodiklius

6. I .

Bendravimo ir informavimo kvaliflkaciios tobulinimas. Viedas kalbeiimas

Direktore

Liudmila Danielevidiene

2020-01-20

V SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAT
fvertinimas, jo pagrindimas ir sillymai: 2019 m. vadovo veikla vertinama labai serai. Vadovas
ivykde numatl'tas veiklos uZduotis.ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius. lvykdytos ir kitos
svarbios {staigos veiklos rezultatams uZduotys, kurios nebuvo planuotos ir nustattos.
7.

lstaigos tarybos pirmininke

Sonata Jakuty.te

2020-01-31
data)

Klaipedos miesto savivaldybes meras-

Vltautas

Galutinis metq veiklos ataskaitos

ive

mas

Gnftliauskay@ e/-

4

(data)

,i {Parasas)

aeaa./

V SKYRIUS
2020 METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI TRRODIKLTAT

metu uZduo
UZduotys

9.

9.1.

Uztikinti

kokybiSk4
istaigos veikl4

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai

1. Organizuoti istaigos
veikl4 taip, kad neb[tq
nustatyta paZeidimq del
!staigos ir vadovo veiklos.
2. Gebeti tinkamai naudoti

skirtus asignavimus,
vadovaujantis teises aktais,
reglamentuoj andiais
istaigos finansing veikl4
Visq darbuotojq savij autos
vertinimas

9.2. Pagerinti

istaigos

mikroklimat4

l.Patobulinti

9.3. Pagerinti

ugdymo kokybg

pedagogq
profesines kompetencijas.

kaip 50

o/o

(lyginant su 2019-12-31)

r. AurKtos I apktausos del darbuotojq savijautos
{staigoje (kovo men., lapkridio men.).
2. Teigiamas mikroklimato vertinimo pokltis
(atlikus pirm4j4 apklaus4 ir lyginant j4 su antra).
3. Ne maZiau kaip 50 proc. pedagoginiq
darbuotojq dalyvauja priimant sprendimus
{staigos veiklos klausimais
l

l.Parengti ir

igyvendintas

pedagogq

kvalifi kacijos tobulinimo planas.
2.1. Ne maZiau kaip 80 % tevq teigiamai vertina
veftintq teikiamas ikimokyklinio
prie6mokyklinio
teikiamas ikimokyklinio ir ugdymo paslaugas.
prieSmokyklinio ugdymo 2.2. Teigiamas tevq vertinimo po$tis (lyginant
paslaugas
su 2019)

2.Siekti, kad

teigiamai

tevai

ir

10. Rizika' kuriai esant nustafyto_s uiduofys gati btrti neirykdytos (aplinkyb6s, kurios
gali turdti
neigiamos itakos iwkdvti Sias uZduotis)
10.1 . Teises aktq kaita, perteklines dokumentacijos didej imas gali
sutrukdlti savalaikiam dokumentq
paruoSimui ir oateikimui
10.2. Silpnejanti darbuotojq motyvacija gali sumaZinti bendruomenes
nari
10

3

Neivykg planuoti mokymai bei darbuotojq ilgalaikis nedarbingumas neuZtikrina tikslingo

kvalifikacijos

tobulinimo

Klaipedos miesto savivaldybes meras

./

ytautas Grubliau skas

(data)

SusipaZinau

Direktore

,M/O-A/-AA

Liudmila Danielevidiene

J2,i/-01-4,/
(data;

